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‘Succesvol begeleiden naar werk’: onderzoekresultaten en praktijk-
ervaringen van verschillende vormen van arbeidsbegeleiding

Doel 
Wetenschappelijke evidentie voor methoden van arbeidsbegeleiding voor het 
voetlicht brengen.
Ruimte bieden voor discussie over de verschillende methoden van arbeids-
begeleiding met aandacht voor vragen rondom implementatie in de bestaande 
organisaties, de wet- en regelgeving, de financiering en de ervaringen in de 
praktijk.

Achtergrond
Geert, een dertiger die jarenlang verslaafd was en herhaalde opnames vanwege 
psychosen achter de rug heeft, woont sinds een jaar binnen een beschermende woonvorm 
(BW). Hij heeft geen activiteiten, spreekt weinig met anderen, verblijft lange perioden 
alleen op zijn kamer en ‘gedoogt’ de geboden zorg en begeleiding. Op een oproep voor 
een informatiebijeenkomst over begeleiding naar werk meldt hij zich aan met de wens 
om ondersteuning bij het zoeken naar een baan. Er volgen enkele afspraken met een 
trajectbegeleider waarin Geert zelf nauwelijks wat zegt. De begeleiders van de BW staan 
afwachtend tegenover het resultaat van het traject omdat zij Geert ook nooit kunnen 
hebben bewegen om activiteiten te ondernemen.

Elke zichzelf respecterende GGZ-organisatie biedt op dit moment voor zijn 
cliënten begeleiding bij arbeid- en dagbesteding. Activiteitencentra, werk-
plekken voor vrijwilligers en andere vormen van beschut werk zijn opgezet 
door de GGZ-organisaties zelf en hebben een plek gekregen binnen het 
eigen verband of functioneren zelfstandig maar intensief samenwerkend. 
De laatste jaren is er ook veel geïnvesteerd in de training van medewerkers: 
activiteitenbegeleiders, werkbegeleiders en individuele trajectbegeleiders. Soms 
is de keuze gevallen op één vorm van scholing en wordt eenduidigheid in de 
methodiek nagestreefd, in andere organisaties zijn medewerkers op verschillende 
manieren getraind en wordt meer eclectisch gewerkt. Tot op dit moment was 
er weinig wetenschappelijke evidentie voor een bepaalde aanpak binnen de 
arbeidsbegeleiding, anders dan beschrijvingen van succesvolle projecten en 
goede ervaringen met een bepaalde methodiek. 

Op dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van twee Nederlandse 
effectiviteitstudies naar arbeidsbegeleiding: de multicenter studie naar de 
effectiviteit van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en de Europese 
studie naar Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Deze resultaten worden in 
perspectief gezet met verschillende schetsen vanuit de praktijk. Er wordt stil-
gestaan bij de landelijke ontwikkelingen: hoe staat het met de verspreiding en 
de implementatie, welke keuzen maken de verschillende GGZ-instellingen op 
dit moment, welke nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijk? En daarnaast komen 
medewerkers en cliënten aan het woord over hun ervaringen, wat werkt er 
goed, wat zijn de problemen. In de discussie zullen vragen aan de orde komen 
naar de noodzaak van ‘modelgetrouw’ werken, het bieden van maatwerk voor 
verschillende cliëntgroepen en de kansen en belemmeringen van de huidige 
arbeidsmarkt en regelgeving.



Doelgroep

Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, artsassistenten, onder
zoekers, psychologen, verpleegkundigen, managers, beleidsmede
werkers en cliëntenraden van de noordelijke ggzinstellingen en UMCG. 
Andere belangstellenden zijn overigens van harte welkom.

Inschrijving

De toegang tot het symposium is gratis. Aanmelding is mogelijk tot 
8 december a.s.
• via de website www.rgoc.nl (dit heeft onze voorkeur)
• met de aanmeldingskaart
Een bevestiging van inschrijving wordt alleen verstuurd bij aanmelding 
via de website.
Mocht u na inschrijving onverhoopt verhinderd zijn, dan stellen wij het 
op prijs als u ons hiervan tijdig in kennis stelt.

Wanneer en waar

Dinsdag  11 december 2007 in de Rode Zaal van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen
Aanvang 13.30 uur, ontvangst vanaf 13.00 uur in de Rode Zaal

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor 
Psychiatrie

Programmacommissie

Prof. dr. D. Wiersma, dr. S. Sytema en prof. dr. R.J. van den Bosch 



Programma 

Voorzitter:  drs. R. Smeets (GGZ Friesland)

13.30 Opening en inleiding
 Prof.dr. D. Wiersma
  
 Arbeidsbegeleiding in NL: hoe staan we er voor en waar gaan we 

naar toe?
 Dr. J. van Weeghel (Kenniscentrum Rehabilitatie) 
 
14.10 Toeleiding naar arbeid met behulp van de Individuele Rehabilitatie 

Benadering (IRB)
 
 Onderzoek:
 De effectiviteit van de IRB op het gebied van arbeid
 Dr. H. Michon (spreker; Trimbos/Altrecht GGZ),  mw.dr. W.Swildens 

(Altrecht GGZ), mw.dr. J.T. van Busschbach (RGOc)
 
 Praktijk:
 Aan het werk met de  IRB: ontwikkelingen en belemmeringen in de 

praktijk 
 Mw. A. Sturing (Daat Drenthe) 
 
15.00 Pauze in de Ronde Zaal
 
15.30 Toeleiding naar arbeid met behulp van Individuele Plaatsing en Steun 

(IPS)
 
 Onderzoek:
 De effectiviteit van  IPS
 Mw.dr. J.T. van Busschbach (spreker; RGOc), mw.drs. A. Niersman 

(RGOc), Prof. dr. D. Wiersma (RGOc) en de Eqolise groep.
 
 Aan het werk met IPS: ontwikkelingen en belemmeringen in de praktijk
 Mw.drs. J. Bruining (Linis)
 
16.20 Interview met twee cliënten over ervaringen met IPS en IRB
 
16.30 Discussie met sprekers en de zaal
 
16.50 Afsluiting met hapje en drankje in de Ronde Zaal

 



De voorzitter

Drs. Rob Smeets, psychiater, is lid van de Raad van Bestuur van de 
Stichting GGZ Friesland

De sprekers

Prof.dr. Durk Wiersma, socioloog, is hoogleraar klinische epidemiologie 
van psychiatrische stoornissen en programmaleider van het Rob Giel 
Onderzoekcentrum

Dr. Harry Michon, psycholoog, is wetenschappelijk medewerker bij 
het Trimbosinstituut (programma Reintegratie). Daarnaast werkt hij 
als coördinator wetenschappelijk onderzoek bij Altrecht GGZ, divisie 
Willem Arntsz

Mw. Annie Sturing is trajectbegeleider bij DAATDrenthe

Mw.dr. Jooske van Busschbach, pedagoog, is onderzoeker bij het Rob 
Giel Onderzoekcentrum

Mw.drs. Jelly Bruining is inhoudelijk manager Activering en Reïntegratie 
voor Linis, Lentis.



Rob Giel Onderzoekcentrum

Het Rob Giel Onderzoekcentrum is een samenwerkingsverband van 
Lentis, de stichting GGZ Friesland en de stichting GGZ Drenthe en 
het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, met als doel 
bestaand wetenschappelijk onderzoek in de drie noordelijke provincies 
te bundelen en te versterken, en nieuw onderzoek te ontwikkelen op het 
gebied van psychiatrische zorg.

Routebeschrijving

Auto
Als u met de auto komt, volg dan de ANWBwegwijzers richting 
UMCG Noord. Als u van de ringweg komt en de brug over het Eems
kanaal bent gepasseerd, gaat u bij de stoplichten rechtdoor richting 
UMCG Noord. U rijdt nu op de Petrus Campersingel. Bij de tweede 
stoplichten gaat u linksaf de Antonius Deusinglaan in. Na ongeveer 
100 meter gaat u linksaf het UMCGterrein op. Bij de eerste weg rechts 
is de ingang van parkeergarage Noord.

Openbaar vervoer
U kunt het UMCG goed bereiken met het openbaar vervoer. Stadsbussen 
– lijn 4 (Oosterpark) en 7 (Vinkhuizen) – rijden vanaf het Centraal Station 
in ongeveer tien minuten naar het UMCG. Informatie openbaar vervoer: 
09009292.

Rob Giel Onderzoekcentrum

UMCG, UCP
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon (050) 3612079
Fax (050) 3619722
Email: rgoc@med.umcg.nl
Website: www.rgoc.nl



Hierbij meld ik aan voor het symposium van het RGOc op 11 december 2007

Voor deze bijeenkomst wordt voor drie uur accreditatie aangevraagd bij de Neder
landse Vereniging voor Psychiatrie. In het kader van de registratie verzoeken wij u 
uw BIGregistratienummer op het inschrijfformulier in te vullen.

Naam             m/v

Functie 

BIGregistratienummer 

Naam             m/v

Functie 

BIGregistratienummer 

Naam             m/v

Functie 

BIGregistratienummer 

 
Instelling 

Postadres 

Postcode en plaats 

Telefoon 

Email 

Aanmelden kan ook via www.rgoc.nl

Aanmeldingskaart a.u.b. vóór 8 december 2007 opsturen
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